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اعزام پزشک متخصص واختصاص  100میلیون به بیمارستان درگز پس از گزارش خراسان

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تایباد
گفت ۶ :هــزار و  ۶۱۰نفــر از زائران افعانســتانی
از مرز دوغارون به ســمت مشــهد مقدس جا به جا
شــدهاند.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،
علی اصغر کرباسی رئیس اداره راهداری و حمل و
نقل جادهای تایباد گفت :این تعداد زائران اربعین
از  ۱۴تــا  ۲۲مهر مــاه جا به جا شــده انــد.او ادامه
داد :این زائران در قالب  ۱۴۷دستگاه اتوبوس به
مشهد مقدس منتقل شــده اند.وی گفت :با توجه
به میزان ورود زائران کشور افغانستان روزانه بیش
از  ۲۰دستگاه اتوبوس در مرز دوغارون مستقرند.
کرباسی افزود :در صورت ورود تعداد باالی زائران
کشور افغانستان به مرز دوغارون از ناوگان حمل و
نقل عمومی شهرستانهای تربت جام  ،نیشابور و
خواف کمک گرفته میشــود.او ادامه داد :امسال
پیش بینی میشــود  ۱۵هزار نفر زائر افغانستانی
با ناوگان حمل و نقــل عمومی از مــرز دوغارون به
سمت مشهد مقدس جابه جا شوند.وی با بیان این
که اکنون  ۱۰نفر از نیروهای اداره راهداری و حمل
و نقل جادهای تایباد در مرز دوغارون در حال ارائه
خدمات هستند ،گفت :پارسال بیش از  ۲۱هزار و
 ۹۰۰نفر زائر افغانستانی با  ۵۱۴اتوبوس به مشهد
منتقل شدند.

دستگیری صیادان متخلف
در فریمان
اصغری /یک گروه شکارچی که برای صید پرندگان
وحشی به منطقه چهارتکاب فریمان آمده بودند با
هوشیاری ماموران حفاظت محیط زیست فریمان
دســتگیر شــدند .رئیــس اداره حفاظــت محیــط
زیســت شهرســتان فریمان در این باره به خراسان
گفت:روزگذشته صدای شلیک تیر ،توجه مأموران
یگان حفاظت این اداره را که در حال گشت و کنترل
در منطقه رودخانه چکاب بودند به خود جلب کرد.
جواد ستوده افزود:پس از پایش و ردیابی مشخص
شــد یک گروه شــکارچی که برای صیــد پرندگان
وحشی به این منطقه عزیمت کرده اند ،با دو قبضه
اســلحه شــکاری دولول ســاخت فرانســه 50 ،تیر
فشنگ ســاچمه زنی اصلی و دست ساز و نیز تعداد
دوتیرفشنگچهارپارهدستسازغیرمجازدرمسیر
رودخانه اقدام به شــکار و صید پرندگان وحشی از
جمله باقرقره شکم سیاه کرده بودند.وی گفت:پس
از دستگیری متخلفان ،الشه دوازده قطعه باقرقره
و ادوات فوق کشــف و ضبط شد که بهای یک قطعه
باقرقره یک میلیون ریال و ضرر و زیان وارد شده به
محیط زیست مبلغ دوازده میلیون ریال است .وی
گفت :متخلفان پس از تکمیل پرونده به استناد ماده
 11قانون شــکارو صید و نیز بند الف ماده 6قانون
مجازت اســلحه و مهمات برای سیر مراحل قانونی
به دادســرای عمومی و انقــاب فریمــان معرفی و
راهی زندان شدند.

فرماندارتربتجام:

دشمن به دنبال نفوذ
و اختالف افکنی است

حقدادی -فرماندار شهرستان تربت جا م در شورای
اداری گفــت :دســتگیری روح ا ...زم یــک حرکت
بســیار مهــم سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی بودکه
اتفــاق افتــاد وی تــاش مــی کــرد در فضا،فکــر و
رفتارمردم انحراف ایجاد کند.حمیدی با اشاره به
تحوالت منطقه ای گفت  :دشــمن بعد از شکســت
جنــگ اقتصــادی در آســتانه انتخابــات بــه دنبال
نفوذ،اختــاف افکنی ،تضعیف اعتقــادات دینی و
به هم ریختن وضعیت کشــور اســت و این یک زنگ
خطر است.وی بیان کرد  :آمریکابا خروج یک طرفه
از برجام شــرایط پیچیده اقتصــادی ظالمانه ای بر
گ تحمیلی
کشــور تحمیــل کردکــه در دوران جنــ 
نداشتیم و دشمن تمام توان خود را گذاشته تا ایران
در تجارت و صــادرات نفت موفق نشــودو نظام را با
مشکل مواجه کند.

اختاللدرسیستمنوبتدهیاینترنتی
درمانگاهنبیاکرم(ص)تربتجام
حقدادی-معاوندرماندانشکدهعلومپزشکیتربت
جامباعذرخواهی از مراجعان بابت اختالل و نقص
درسیستم نوبت دهی اینترنتی درمانگاه نبی اکرم
(ص)گفت :دیروز شــاهد ازدحام تعــداد زیادی از
مراجعان با شماره های مشــترک در درمانگاه نبی
اکرم (ص) بودیم که سرویس دهی و خدمات رسانی
را دچار اختالل کرده بود .
دکتر هومن محمدزاده افزود :با پیگیری و بررسی
انجام شده مشخص شد شــرکتی که سامانه نوبت
دهیراپشتیبانیمیکنددچاراختاللشدهاست.

گزارش

روح تازه درکالبد بیمارستان درگز

مقصودی
پس از انتشــار گزارشــی با تیتر قصــه پر غصه
بیمارستان درگز که در آن به مشکالتی نظیر
کمبود پزشک متخصص  ،تجهیزات فرسوده
پزشکی  ،نیاز به تعمیر دستگاه های دیالیز و...
پرداختهشده بود ،معاون درمان دانشگاه علوم
پزشــکی خراســان رضوی به درگــز رفت ودر
بازدید از این بیمارستان و درنشست با رئیس
شــبکه بهداشــت و درمــان درگز مقررشــد
مبلــغ صــد میلیــون تومــان بــرای اورژانــس
درگــز اختصــاص یابــد و تجهیــز پانســیون
پزشــکان و اختصاص یــک دســتگاه دیالیز از
دیگــر تصمیمــات این جلســه بــود همچنین
دربــاره تخصص های مــورد نیاز بیمارســتان
نیز مقررشــد پزشــکان روان شناســی ،قلب،
داخلی ،بیهوشی ،گوش و حلق و بینی و چشم
پزشکی برای درگز پیش بینی و اعزام شوند.به
گزارش خراسانرضوی،دکتربدیعی ،معاون

درماندانشگاهعلومپزشکیاستاندرسفر به
درگز وبازدید از بیمارستان امام خمینی (ره)
درگز با اشــاره به پیشــرفت های حاصل شده
در زمینــه خدمات درمانی بیمارســتان درگز
گفت :درگز جای مهمی است و سعی خواهیم
کرد خدمــات خوبــی به مــردم ارائــه دهیم تا
مســئولین و پزشــکان و مردم منطقه رضایت
داشــته باشــند چراکه تنها امید مــردم درگز
همین بیمارســتان اســت و بایــد کاری کنیم

.دکتر بدیعی افزود :به رغم تالش های انجام
شده به دلیل شــرایط موجود در کشور بیشتر
ازاین نمی شود کاری کرد  .وی پس از بازدید
از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی
( ره) درگــز مبلــغ صــد میلیــون تومــان برای
بهبود وضعیت اورژانس درگز اختصاص داد
و افزود :مقررشد هزینه اسناد معوقه پرداخت
و کمک های مورد نیاز برای پانسیون پزشکان
انجام شــود  .عــاوه براین یک ســری اســناد

وســایل خدماتی نیز برای بیمارســتان مورد
نیاز است که مساعدت خواهد شد .حاتمیان
نماینده درگــز در مجلس نیز با اشــاره به پاره
ای از مشــکالت موجود درزمینه بهداشــت و
درمان دردرگز از تــاش های مدیریت جدید
شــبکه بهداشــت و درمان که در مــدت زمان
کمتری ،بسیاری از مشــکالت مربوط را حل
کردند قدردانی کرد .ســلیمی  ،رئیس شبکه
بهداشــت و درمان درگز نیز در پاســخ به این
ســوال که چــه تصمیمی بــا حضــور معاونت
درمان دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اتخاذ
شــده اســت ،افزود :درنشســتی که با وی در
بیمارستان داشــتیم مقررشــد مبلغ یک صد
میلیون تومان برای اورژانس درگز اختصاص
یابدوتجهیزپانسیونپزشکانواختصاصیک
دســتگاه دیالیز از دیگر تصمیمات این جلسه
بود .وی افــزود :دربــاره تخصص هــای مورد
نیاز بیمارســتان نیز مقررشده است پزشکان
روان شناسی ،قلب ،داخلی ،بیهوشی ،گوش
و حلق و بینی و چشم پزشک برای درگز پیش
بینی و اعزام شوند.

جوابیه آموزش و پرورش استان در باره ادعای عموی دانش آموز غرق شده در استخر تایباد و پاسخ خراسان
در پی انتشــار خبــری بــا تیتر«ادعــای عموی
دانش آموز غرق شده در اســتخر تایباد درباره
نبود نجات غریق در زمان حادثه» در صفحه 7
روزنامه خراسان رضوی در مورخ ، 98.7.20
آموزش وپرورش خراسان رضوی توضیحاتی
به شــرح ذیل ارائه کرد که ابتدا توضیحات این
اداره کل وسپس پاسخ روزنامه خراسان رضوی
را مطالعــه مــی فرماییــد.در جوابیــه آمــوزش
وپرورش خراســان رضوی آمده اســت ،حضور
دانش آموز در برنامه اردویی بر مبنای رضایت
سرپرست وی بوده است و رضایت نامه مکتوب
نیز هم اکنون موجود است ،ضمن ابراز تاسف

از حادثه پیش آمده باید گفت :سانحه رخ داده
کامال تصادفی و اتفاقی ناخواســته بوده است
و ادعــای مطرح شــده از ســوی عمــوی دانش
آمــوز مرحوم در خصــوص کوتاهی مســئوالن
و مدیر مدرســه نادرست اســت ،ضمن این که
برگــزاری برنامه فــوق الذکر با انجــام مراحل
قانونی و براساس مصوبه شورای مدرسه بوده
اســت  .درادامــه جوابیه آمــده اســت  ،رئیس
آموزش و پرورش شهرســتان نیز به نمایندگی
از مســئوالن اســتانی از لحظه اطــاع از وقوع
حادثه در کنار خانواده دانش آموز حضور داشته
و در چهارچوب قانون و اختیارات قانونی خود

 ۵۰کتاب دانشجویی برای نابینایان نیشابوری گویا شده است
شجاعی مهر -رئیس اداره کتابخانه های عمومی
نیشــابور گفت :برای بهره مندی دانشــجویان
نابینای نیشــابوری  ۵۰جلد کتاب دانشجویی
برای آنان توســط کتابداران گویا شــده است.
محمدرضا مقدم پاشــا افزود :هم اکنون ۳۰۰
نفر نابینــا عضــو کتابخانــه نابینایان نیشــابور
هستند و  ۱۰۵۰جلد کتاب به خط بریل و بیش
از  ۱۰هزار منبع گویا برای نابینایان تهیه شده
اســت.وی بیان کرد :برای اســتفاده نابینایان

از اینترنــت  ۵۰۰میلیــون ریــال صــرف خرید
برجسته نگار اینترنت ،رایانه و ملزومات آن شده
است.وی با اشاره به این که هم اکنون  ۶۰متر
کتابخانه زیر بنایکتابخانه نابینایان نیشــابور
است ،گفت :با این که  ۲۰۰میلیون ریال هزینه
به سازی این فضا شده است ،همچنان با مشکل
کمبود فضا برای روشــن دالن رو به رو هستیم
که امیدواریم بــا راه انــدازی کتابخانه مرکزی
نیشابور این مشکل بر طرف شود.

رشد صنعت سبزوار 3برابر شد

۳میلیون و 600هزار مترمکعب
آب در سبزوار صرفه جویی شد

طی  ۶ماه نخســت امســال  ۱۳۴میلیــارد ریال
ســرمایه گــذاری بخــش صنعت ســبزوار بــه ثمر
نشست که این میزان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته سه برابر رشد داشته اســت .رئیس اداره
صنعت،معدنوتجارتگفت:طی ۶ماههنخست
امسال ،هفت فقره پروانه بهره برداری با سرمایه
گذاری  ۱۳۴میلیارد ریال و اشــتغال  ۶۸نفر در
این شهرستان صادر شــد .امیدبخش افزود :این
در حالی اســت که در ۶ماهه ســال گذشته شش
فقره پروانه بهره بــرداری با ســرمایه گذاری ۴۴
میلیارد ریال در سبزوار صادر شده بود .وی اضافه
کرد :مرحله نخســت واحد تولیدی الیاف پارت،
واحدهای تولیدی پالستیک ،فوم ،دستگاههای
صنایــع غذایــی ،لــوازم خانگــی ،طــرح توســعه
داروســازی طاها و واحد اسقاط موتورسیکلت از
واحدهای بهره برداری شده سبزوار طی امسال
بوده اســت .وی افــز ود :امســال  ۵۹فقــره جواز
تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری هزار و ۳۲۶
میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال هزار و  ۲۰نفر
نیز در این شهرستان صادر شده است.

ســه میلیون و  ۶۰۰هــزار متر مکعــب آب طی
 ۶مــاه نخســت امســال بــا انســداد چاههــای
غیرمجازوهوشمندسازیچاههای کشاورزی
در دشتهای شهرستان سبزوار صرفهجویی
شــد .مدیــر امــور آب ناحیــه ســبزوار گفــت:
هوشمندســازی برداشــت آب چا ههــای
کشاورزی و انسداد  ۱۲۵حلقه چاه غیرمجاز
آب این ناحیه ســبب صرفه جویی ایــن میزان
آب شــده اســت .محمد ثابتی افزود :بــا توجه
به برداشــت های بــی رویه آب طی ســالهای
گذشته یکی از راههای حفظ منابع آبهای زیر
زمینی مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت
چاه های غیر مجاز است.

پیگیر مســئله بوده اســت و بنابر وظیفه ذاتی و
اخالقی خود در کلیه مراسم تشییع ،تدفین و
ترحیم دانش آموز حضور به هم رسانیده است.
به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان هیچ
گونه تماسی از ســوی آن روزنامه محترم برای
درخواست پاســخ گویی درباره این موضوع با
وی برقرار نشده است ،ضمن این که سخنگوی
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان از اولیــن
لحظات پاســخ گوی رســانه ها و افکار عمومی
بوده است .اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضوی ضمن عرض تسلیت و ابراز تاسف مجدد
به دلیل وقوع این حادثه تلخ ،بدین وسیله اعالم

می کند تا احقاق کامل حقوق خانواده دانش
آموز متوفی در کنار آن ها خواهد بود .در ضمن
در صورت اثبات وقوع هرگونــه تخلف یا قصور
مطابق ضوابط با آن برخورد خواهد شد.
خراســان رضــوی :خبرنــگار روزنامــه طــی
چندین نوبت در تاریخ  17مهربه مدیر آموزش
و پرورش شهرســتان زنگ می زند که پاسخی
دریافــت نمی کنــد ضمنا توضیحات مســئول
روابــط عمومــی آمــوزش وپــرورش خراســان
رضــوی در خبــر تکمیلــی انتشــار یافتــه در
تاریخ  18مهرماه امســال دربــاره حادثه غرق
شدن دانش آموز تایبادی درج شده است.

از میان خبرها
شهرستان ها

 5000هکتار از اراضی شهرستان
رشتخوار زیر کشت گندم رفت
خاکشــور -مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
رشــتخوار گفــت  :کار کشــت گنــدم در ســطح ۵
هــزار هکتــار از اراضی شهرســتان رشــتخوار آغاز
شــد.حمید رضایی به خبرنگار ما گفت بــا توجه به
اهمیتکشتگندمدرتوسعهوامنیتغذاییمردم،
امســال با تغییر ارقام و کشــت مکانیزه کار کشــت
گندم در شهرستان رشتخوار با جدیت بیشتری در
حال انجام اســت.وی گفت میزان گنــدم تحویلی
کشــاورزان به ســیلوها و کارخانجات آرد در ســال
زراعی گذشته در این شهرستان حدود  ۱۸هزار و
 ۵۱۰تن بود .وی افزود :بیش از ۹۰درصد از کشت
گندم شهرستان رشتخوار به صورت کامال مکانیزه
اســت و همچنین با هــدف طرح اقتصــاد مقاومتی
میزان دو هــزار هکتــار تســطیح لیــزری در مزارع
کشاورزان انجام شده که هدف از اجرای این طرح
خود کفایی در تولید و امنیت غذایی است.رضایی
در ادامــه دربــاره نحوه خریــد تضمینــی محصول
تولیدی کشاورزان گندم کار این شهرستان گفت:
خرید تضمینی محصول برای حمایت از کشاورزان
توســط اداره تعــاون روســتایی و ســیلوهای تربت
حیدریه ،گناباد و رشتخوار با نرخ تضمینی و مصوب
انجام خواهد شد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
رشــتخوار همچنین از توزیع  ۷۰۰تــن بذر اصالح
شــده و  ۴۵۰۰تن از انواع کودهای شیمیایی بین
کشاورزان این شهرستان خبر داد.

تصادف 3خودرودرمحورنیشابور
کاشمریککشتهبهجاگذاشتشجاعیمهر/مدیرعاملسازمانآتشنشانینیشابور
گفت :بر اثر تصادف ســه دستگاه خودروی سواری
یک نفر کشــته شد.سید مهدی حســینی افزود:با
اعالم خبر تصادف شدید ســه خودرو در کیلومتر6
جاده کاشمر ،آتش نشانان در محل حاضر شدند و
ضمن قطع بست های باتری هر سه خودرو و قطع
جریان گاز منبع خودروی پراید ،ایمن سازی محل
نیز انجام شــد.فرمانده پلیس راه نیشــابور در این
باره گفت :در این حادثه خودروی ســواری پراید با
دو خودروی سواری ســمند تصادف کرد که منجر
به کشته شدن راننده خودروی پراید شد .سرهنگ
علی شــریفی افزود :علــت حادثه انحــراف به چپ
خودروی پرایــد و برخورد بــا دو خودروی ســواری
سمند بوده است.

